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Makitalla on monipuolinen tuotevalikoima johdottomaan 
siivoukseen 

 

Makita hyödyntää pitkää kokemusta akkutuotteiden parissa laajemmin nyt myös imureissa. 
Johdoton siivous on yleistynyt sen vaivattomuuden ansiosta ensin kotitalouksissa ja nyt myös 
ammattikäytössä. Akkukäyttöiset johdottomat imurit ovat entistä tehokkaampia ja niiden 
käyttöaika on pidempi. Johdottomilla akkukäyttöisillä imureilla on helppo siivota missä tahansa, 
eikä imuria tarvitse kytkeä tai irrottaa pistokkeesta.  
 
Enemmän tehoa ja käyttöaikaa XGT-imureilla 
Entistä enemmän tehoa tarjoavasta 40V XGT-sarjasta löytyy varsi-imureita, 
reppuimureita sekä vesi-kuiva- että kuivaimureita. XGT-sarjan tuotteet 
sopivat suuremman tehon ja pidemmän käyttöaikansa vuoksi hyvin 
ammattilaiskäyttöön. Esimerkiksi ylläpitosiivoukseen soveltuvan XGT-varsi-
imurin CL003GZ10 käyttöaika on jopa 160 minuuttia. 
 
CL003GZ10 
Ominaisuudet: 

• Toimii 40V XGT® akulla 
• Ilmamäärä 1,0 m³/min 
• Säiliön kapasiteetti pölylle 0,25 L 
• Koneen paino 1,9 – 2,5 kg 

 
Robotti-imuri puhdistaa suuretkin tilat vaivattomasti 
DRC300 Robotti-imuri on loistava vaihtoehto suurien tilojen, kuten varastojen, liikuntahallien, 
myymälöiden tai toimistotilojen siivoukseen. Robotti-imuri siivoaa jopa 600m2 alueen yhdellä latauksella. 
Pölynimurissa on 3,0 litran pölysäiliö. Robotti-imurin voi ajastustoiminnolla asettaa käynnistymään 
sopivana ajankohtana. Lisäksi imurin voi asettaa kulkemaan vapaasti tai ennalta asetetun ohjelman 
mukaisesti. Robotti-imuri säästää siivoojan aikaa muihin tehtäviin.  
 
DRC300 
Ominaisuudet: 

• Toimii 18V LXT® akuilla 
• Koneen siivousala on jopa 600m2 kahdella 6,0 Ah akulla 
• Säiliön kapasiteetti pölylle 3 L 
• Koneen paino Akulla 9,6 – 10,6 kg 
• Tuotteen mitat 500 x 500 x 204 mm 
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Helppoutta liikkuvaan työskentelyyn reppuimurilla 
Reppuimuri tekee liikkuvasta työstä ergonomisempaa. Lisäksi reppuimurin kanssa 
pääsee liikkumaan paremmin haastaviin paikkoihin. Esimerkiksi luentosalin 
penkkien, rappukäytävien, katon rajassa sijaitsevien suodattimien ja hyttien 
imurointi sujuu ketterämmin reppuimurilla kuin tavanomaisella lattialla liikuteltavalla 
imurilla. Akkukäyttöistä reppuimuria käytettäessä liikkumista ei rajoita perässä 
vedettävä imuri, eikä verkkovirtajohto. XGT-akkusarjan VC008GZ-reppuimurissa 
on hiiliharjaton eli huoltovapaa moottori ja imutehossa päästään 
verkkovirtakoneiden tasolle. 

 
VC008GZ Ominaisuudet: 

• Toimii 40V XGT® akulla 
• Ilmamäärä 2,4 m³/min 
• Käyttöaika 40V 5,0 Ah akulla 110 / 55 / 30 / 14 minuuttia 
• Pölypussin tilavuus 1,5–2 L 
• Koneen paino Akulla 4,1 – 5,3 kg 

 
Matot puhtaaksi tamppaavalla pystyimurilla 
Tamppaava pystyimuri tarjoaa erityistä siivoustehokkuutta mattojen puhdistukseen. Akkukäyttöinen ja 
pystymallinen DVC560Z käyttää kahta 18V LXT-akkua, joilla imurin käyttöaika on jopa 120 minuuttia. 
Harjassa on neliportainen korkeudensäätö, joten jokaiselle matolle 
löytyy oma korkeus. Tamppaava mattoimuri on oiva valinta esimerkiksi 
hotelleihin, joissa usein siivotaan huoneita ja käytäviä 
kokolattiamatolla. 
 
DVC560 Ominaisuudet: 

• Toimii kahdella 18V LXT® akulla 
• Ilmamäärä 1,9 m³ / min 
• Käyttöaika 18V 6.0 Ah akulla 30 / 60 /120 minuuttia 
• Pölypussin tilavuus 5 L 
• Koneen paino Akulla 8,3 – 9,0 kg 

  
 
Lataa tiedot ja kuvat osoitteesta: Johdottoman siivouksen valikoima (makita.fi) 
 

Lisätietoja: 
Tuotepäällikkö Iiro Laakso puh. 09 8578 8225 
Teilimäki 4, 01530 Vantaa 
Suomi 
09 8578 830 
info@makita.fi 
www.makita.fi 
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